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BENJAMIN GERRITSZ CUYP. CUYP... 

Van het leven van dezen kunstenaar was ons tot voor weinig tijd niets bekend. dan 

hetgeen HOUBRAKEN ons meldt, namelijk dat hij een neef van AELBERT CUYP, en een mede- 
: leerling bij diens vader was. De uitgave van de lijst der ingekomenen in het St.-Lucasgild 

te Dordrecht in OI3REF:1?'S Archief, deed ons verder den tijd kennen waarop hij in dat gild 
werd, ingeschreven, en dit laatste was voor mij de eerste aanwijzing voor verder onderzoek- 

Ik zal thans in geregelde volgorde zoeken te brengen, wat mij uit verschillende 

bronnen, van zijn leven bekend is geworden. Veel is het niet! 

BENJAMIN GERRITSZ CUYP werd te Dordrecht geboren. In het doopregister der 

Herv. Gemeente te Dordrecht staat in December 1612 aangeteekend : : 

par. GERIT GERITSZ en JURR?lNI?E ALBP?ECHTSdr. 't k. BENIAMIN. 

Zijn vader heb ik in mijn hoofdstuk over de familie CUYP, GERRIT GERRITSZ II 

genoemd. BENJAMIN kwam tegelijk in het gild met zijn broeder, door mij aldaar GERRIT 
GERRITZ. III, of "de Jonge" genoenad. Over hunne verhouding tot JACOB GERRITSZ en 

AELBERT CUYP heb ik ook in dat hoofdstuk gesproken. 
Op de lijst der ingekomenen in het St. Lucasgild vindt men nader vermeld dat 

"GERET GERETSZ CUP" een gildebroederszoon, den 27 January 1631 voor glazenmaker en 
schilder was ingeschreven ,,Ende is op den selfden dach int gilde gecomen BENJAMIJN GERETSZ 

"CUIP 46) en is Jonghesel en sal sijnen eet doen als hij daertoe bequaem sal weesen ende 

"heeft betaelt voor sijn gildegelt 10 st. omdat hij is ecn Gildebroeder suen en is een schilder. 

"Heeft zijn eet gedaen op den 30 December 1632." 
De in December 1612 gedoopte BENJAMIN, wordt dus den 30 December 1632 

toegelaten tot den eed, dat is dus na juist bereikten twintigjarigen leeftijd. Dit is merk- 

waardig omdat volgens het toen geldend recht voor meerderjarigheid de 25-jarige leeftijd 
werd vereischt. Toch schijnt ook elders die leeftijd voor het verkrijgen van het mees- 

terschap 47) voldoende te zijn geacht. 
Ofschoon hij den 27 Julij 1644 bij het opmaken der acte van verkoop van het huis zijns 

grootvaders tegenwoordig wars, schijnt hij toen niet meer in Dordrecht gevestigdte zijn geweest. 
Reeds in 1643 woonde hij in den Haag op de Groenmarkt bij de Prinsegracht, zoo- 

als blijkt uit een paar acten, die hij als getuige aldus onderteekende: 41) 

Zoo wordt door mij gelezen. OBREEN, Arch. D. i bl. 208 heeft ,,CuP." 47) Zie OBREEN. Arch. D. I, blz. 240, 
St. Lucasgild te Haarlem. Of het als algemeene regel bij de gilden gold, durf ik niet beslissen. ' 

48) Deze mededeeling mij verstrekt door den Heer A. BREDIUS luidt als volgt: 
4 July 1643 legt BENJAMYN CUYP, schllder, wonende omtrent de Princegracht alhier in den Hage, eene attestatie af. 

Met hem de schilder SACHARJAS DaJcxnt.??s. (Prot. Not. VAN DER DRIFT den Haag.) 10 July 1643 leggen S. DIjCK3iAN, en oock BENJAMIN CUYP, Mr, Schilder, gebueren en wonende alhier in den Hage 
op de Groenmarc bij de Princegracht, eene verklaring af. (Prot. Not. Focco SCHOUTEN, den Haag.) 
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"'° ' Of hij daarna in den Haag is blijven wonen, of zich weder elders gevestigd heeft, 

is onbekend. Evenmin weet men waar en wanneer hij is overleden. 

VAN EYNDEN en V. D. WILLIGEN 49) zeggen: "Uit de veelheid zijner werken die 

,,hij nagelaten heeft, en uit mondelijke overlevering, vooronderstelt men dat hij een 

,,hoogen ouderdom bereikt heeft en in het laatst der 176 eeuw overleden is." IMMERZEEL 

komt hierin met hen overeen. 

, Waar tijd en plaats zoo in l?et duister ligt, laat zich naar zoo iets niet zoeken, 

het toeval alleen kan dit wellicht eens aan den dag brengen. , 

Zijne kunst schijnt van zeer onderscheiden gehalte te zijn. 

HOUBRAKEN, die hem ruwheid van penseelsbehandeling verwijt, erkent toch dat 

hij stukken van hem heeft gezien "die meesterlijk aangetoetst waren." I I 

Zeer belangrijk komt ons het oordeel van VAN EYNDEN en V. D. WILLIGEN voor, 

die blijkbaar veel van zijn werk gezien hadden. Het grootste gedeelte zijner schilderijen 
hebben volgens hen- bijbelsche geschiedenissen tot onderwerp, "die hij in den smaak van 

"Rembrandt, op eene vaardige wijze, maar met eene hem bijzonder eigen zijnde behan- 

"deling schilderde: zijne kleuren zijn warm en krachtig in de schaduw, maar los en 

zonder veel nadenken op het paneel gezet." 5°) Volgens dezelfde schrijvers schilderde 

hij ook boerengezelschappen, waarin de hartstochten natuurlijk waren uitgedrukt, en die 

zijne kunstigste werken zijn. Ook zeestranden die, met zwakke kleuren geschilderd, en 

met figuren opgepropt, tot zijne minste werken behooren. Hoewel zijn naam zelden op 

zijne schilderijen voorkomt, zijn deze volgens hen "evenwel kenbaar genoeg aan de stoute 

toetsen en onvermengde penseelslagen, die zijne losse en vaardige schilderwijze kenmerken." 

Het oordeel van ALFRED VON WURZBACII die insgelijks vele schilderijen van 

BENJAMIN schijnt gezien te hebben, komt veelszins met VAN EYNDEN en VAN DER 

WILLIGEN overeen. Hem trof in vele stukken een eigenaardig lichtgele tint, die levendig 

aan VAN GOIJEN herinnert. Over het geheel is zijn oordeel gunstig. Hij eindigt zijn 

artikel over hem met deze woorden: "Jedenfalls ist es interessant, dass es sich bei 

"BENJAMIN CUYP um eine streng charakterisirte Kunstler-Individualitat handelt, die durch 

"zweifellos von ihm herrührende Werke nachweisbar ist, von deren. Hand aber unferes 

"Wissens kein Bild existirt, welches "B. CUYP" oder "BENJAMIN CUYP" signirt ware." 

In verschillende Duitsche Musea schijnen stukken van zijn hand voor te komen. 

Tot voor korten tijd werd in geen der Nederlandsche een enkel stuk aangetroffen, dat 

als zijn werk bekend stond, thans echter is het Rijks Museum ts Amsterdam gelukkig 

genoeg, een zijner werken te bezitten, en dat wel met de duidelijke handteekening . ' 

. 
Het stelt Joseph voor, de droomen uitleggende van den schenker en den bakker, 

- en behoort zeker tot zijne goede stukken. 

49) D. I, blz. x38. 50) D. I, blz. 138. 5i) In DoiiaiE's Kunst und Kiinstler Art. B. CUYP. 
' 

rn, den Heer 52) Het hiergegeven fac-simile dank ik aan de vriendelijkheid des Hoofd-Directeurs van het Museum, den Heer 
Fr. D, O. OBREEN. 
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Wanneer men de catalogen van verkochte schilderijen in de vorige en het begin 
dezer eeuw raadpleegt, dan komen daarin meermalen stukken onder zijn naam voor. Ik 

heb o. a. gevonden "Een biddende Petrus in een grot," "De geboorte van J. C," "Een offer- 

hande der drie koningen" en ook "Eene bekeering van Paulus 53). Dit laatste stuk trok 

mijne bijzondere aandacht omdat ook in eene schilderij van A. CUYP hetzelfde onderwerp 
behandeld is, en ik begon reeds aan eene verwarring te denken, toen ik denzelfden catalogus 
verder doorzoekende, eene kopie naar A. CUYP'S Saul op den weg naar Damascus aantrof. 

Later is mij nog duidelijker gebleken, dat wij hier werkelijk met twee zeer ver- 

schillende stukken te doen hebben. 

In de verzameling van den heer P. M. BEELAERTS te Dordrecht zag ik namelijk 
eene teekening gemerkt B. C. de C door de B getrokken met het onderschrift 26-16. 

Dit cijfer beteekent Handelingen 26 vers 16 en wijst duidelijk het onderwerp aan, dat 

men uit de voorstelling reeds zou vermoeden, Zij is in omtrekken geteekend en daarna 

met bruin aangewasschen. Zij komt mij voor, vluchtig maar goed geteekend te zijn. Waar- 

schijnlijk is het de schets voor de bovenvermelde schilderij. 
Behalve de genoemde Bijbelsche voorstellingen, vond ik van hem in die oude 

catalogussen o. a. een kampement, een landbataille, verschillende landschappen met 

koetjes, een Herder en Herderin met verscheidene schapen en ook een Boerengevecht. 
Hieruit blijkt dat hij allerhande onderwerpen behandelde. Hooge prijzen golden zijn 

schilderijen niet. Het boerengevecht deed (i; 68) fit.- Een der landschappen (1753) 

f I5-I5 s st., de offerhande der drie koningen (1763) f 17-10 st.; maar ook de schilderijen 
van meesters, wier werken thans met honderden ja met duizenden betaald worden, 
brachten in dien tijd dikwijls weinig meer op. Zijne schilderijen schijnen onder allerhande 

namen gerangschikt te zijn, ja niet weinige voor werk van REMBRANDT te zijn uitgege- 
ven wien zij in toon soms nabij schijnen te komen. 

:;3) Catalogus der schilderijen van C. VER:lŒULE:-< Kunstscliilder, en Kunsthandelaar verkocht te Dordrecht6 April 1813, 
de omschrijving van het stuk van B. CuYp, voorkomende onder No. 29 luidt: "De Historie van Saul op den weg naar 
nDamascus, met verscheiden krijgslieden. Dit stuk is een der fraaiste van ligt en bruin, zooveel men van deze ordonantie 
rverlangen kan; en buiten zijne gewoonten uitvoerig behandeld." Op doek. De Copy naar A. Cuyp komt voor onder 
No. io4 en was door A. VERMEULEN Czn. zelf vervaardigd. 

:;1) Zie o. a. het boven aangehaalde werk Kunst und Kiinstler. Art. B. Cuyp S. 51. - . 


